
Natuurprojecten  2016/2017 & Inrichten openbare ruimte  2016/2017 

 

2016: Begrazingsproject in de Wolfsputten (3 tot 14 oktober) met educatief 

aspect naar aantal scholen: Jongslag, St-Alena, De Vlinder (20 klassen op 

bezoek) + infodag in Westrand, samenwerking met herder Hugo O 

              

Regionaal Landschap zal 3 jaar een deel van de loonkost op zich nemen om 

opstart van het project te ondersteunen. Nu zoektocht naar concrete 

opdrachten zodat project zelfstandig kan verder lopen: zowel openbare 

besturen als privépersonen kunnen beroep doen op herder. ANB heeft al 

contract afgesloten voor nabegrazing Wolfsputten, voordeel: de schapen 

kunnen zich op moeilijk bereikbare plaatsen begeven (schuine bermen, tussen 

bomen en struiken, brengen meer diversiteit in grasvlakte en zorgen voor 

betere verspreiding van zaden en bessen= verhoging biodiversiteit). 

Naast het aspect begrazing komt ook het dier aan bod, de typische kenmerken 

(enkel onderste rij tanden), wat eet het, hoe zwaar wordt het, hoe lang duurt 

het voor er lammetjes zijn, wat kan je met de wol doen….. 

 

 
 



2016:  Dilbeek stapt over op extensief maaibeheer: Hooiland….minder 
‘grasmachien’, meer bloemen en vlinders, meer bloemenpracht in het grasland. 
In overleg met de teams, 1 tot 2 maal/jaar maaien, opvolging en informeren 
van bevolking via infoborden. Soms kort gemaaide graspaden in hooiland = 
verhoging beleving. 
 
Toegepast in : Reinaertwijk, boomgaard Wereweide,  park Broekbeek, weiland 
Pedemolen, La Motte … verdere opvolging en uitbreiding in 2017 
 

  Park Wolsem 
 

   
Toegang La Motte: afboording bloemenweide met vlechtwerk, ook honderden 
voorjaarsbloeiers geplant, wordt extensief beheerd 
 
 



 
2016/2017: Moestuin Reinaertwijk (subsidie toegekend door Provincie) 
Doel: biodiversiteit verhogen in de wijk en natuur korter bij de mensen 
brengen, nu lag accent voornamelijk op de moestuin (samenwerking met VELT)  
als middel tot opstart buurtwerking 
 

  
 
Volgende stap: omgeving natuurlijker aanleggen, workshops met kinderen 
(nestkasten, voederplanken), vervangen oude struwelen, hagen, houtkanten,  
voorjaarsbloeiers, …. 
 

  
Voorstel aanleg hondenuitloopzone: overleg met buurtwerking of dit de goede 
plek is, …. 
 
2017: Uitbreiding Herdebeekbos 
Voorzien voorjaar 2017: 650 bomen worden bij aangeplant, randen worden 
ingezaaid met bijenmengsel.  
Aanplant van 2014 doet het goed en begint op een bos te lijken.  



 
 
2016: Buurtpark Wolsem 
 
 

                    
Van wilgen die geknot werden  
=  natuurlijk speelmateriaal   Nieuwe poel december 2016  
 
- Inrichten hooiland/plaatsen insectrenhotel/bijkomende houtkanten 
- Verder stroomafwaarts vrijstellen beekoevers en wandelverbinding creëren  
met voetweg langs Smissenboswaterloop naar park Renbaan toe. 
 
2016/2017: Opwaardering verbinding Turflaan:  



Dit jaar werd natuur-recreatieve zone uitgebouwd met hagen, houten vlonder, 
insectenhotel, takkenrillen, stap boomstammen, castanea afsluiting, wilgenhut,  
klimbomen,….. 

 
 
In 2017 : veilige doorsteek voetgangers/fietsers in groene omgeving 
overleg met dienst Mobiliteit, ANB, Samenwerking met Regionaal Landschap 
voor opmaak technisch dossier, subsidieaanvraag in kader van VSGB ‘Méér 
natuur in rand rond Brussel) 
 

   
 



Inrichting hondenuitloopweide (in overleg met ANB en RL Pajottenland) 
 
- In samenwerking met ANB / RL verbinding creëren naar Wolfsputten toe, via 
terug gevonden voetweg nr. 30 tussen huizen Tulpenlaan en boomgaard 
Toegankelijkheid wandelweg nog verder te onderzoeken 
 

 
 
 

2016: Ruiming bestaande poelen + aanleg van nieuwe poel 

 
In samenwerking met Regionaal Landschap 5 poelen geruimd, 1 nieuwe 
gegraven: ruiming poel Jachthofweg,  Kluizenbos, Wereweide, Neerhof  

       
   Park Wolsem: nieuwe poel 

 



   

Park Renbaan: rietzone gemaaid   Park Renbaan: geruimde poel 

   

 

Projecten 2017 

Zaai een bloemenakker 2017: 200 zakjes bloemenzaad besteld (provinciale 

actie), in 2016: welgeteld één reactie, ontving 2 nestkastjes als beloning 

Actie milieuraad?  

Provinciale Actie: 75 Tuinverkenners gezocht 

 

2017: Speels buurtpark Bosstraat 

Zie overzichtsplan_totaalbeeld : Combinatie van meerdere functies in harmonie 

brengen, overleg met Tennisclub, Don Boscoschool, sportdienst, dienst 

burgerzaken, dienst Mobiliteit, Farys, …… 

Start project  door dossier: Ingroening kerkhof Groot-Bijgaarden in combinatie 

met een draineringsnet en een grondwater bemaling (verlagen 

grondwatertafel) 

- Toegang tot site Bosstraat herinrichten: wachtruimte jeugd, parking 2 

schoolbussen, openbare parking, nieuwe halte Lijnbus 



 

-  Aanpassing verkeerssituatie ter hoogte van kerkhof: verplaatsen bushalte, 

langsparkeren ipv dwarsparkeren, nieuwe bushalte,…. Overleg met De Lijn, 

burgerzaken, dienst mobiliteit… zie ontwerpschets bushalte 

Nieuwe halte Lijnbus 

- Aanleg restperceel bestemd voor uitbreiding kerkhof Groot-Bijgaarden (latere 

strooiweide, urnenveld, bosbegraafplaats..  zie omgevingsplan 

 + 

 - Aanleg restperceel tussen nieuwe sporthal Don Bosco en bestaande 

tennischalet inclusief aanleg van wadi (=opvang hemelwater) in samenwerking 

met school Don Bosco in kader van project Pimp je speelplaats (reeds 

houtkanten aangeplant, nestkasten opgehangen, recup bloembakken gemaakt, 

insectenhotels opgehangen) 



  

Opwaardering fietspad tussen kerkhof en tennis naar lagere school toe 

(Hazepad) 

  

2017: Start opmaak beheerplan gemeentepark Dilbeek 

Goedkeuring OE tot opmaak beheersplan d.d. 23-11-2016, nu opmaak bestek 

tot aanstelling ontwerper (afbakening gebied, historische nota, inventarisatie 

erfgoedelementen, beschrijving erfgoedwaarden, visie op beheer en 

beheerdoelstellingen, opsomming werkzaamheden, manier en tijdstip van 

opvolging) 

2017: aanleg stiltetuin op vraag van kerkfabriek St-Ambrosius met link naar 

Masterplan Dilbeek en herinrichting centrum Dilbeek, groene verbinding met 

en gemeentepark 

2017: Opmaak bermbeheerplan 

Doel project: Concreet bermbeheerplan en controleerbaar maaiprogramma 

Verwachte resultaten: 



- Een op maat gemaakt bermbeheerplan. 
- definitieve beslissing over al dan niet gesubsidieerd. 
- volledige inventarisatie bermen per type. 
- Duidelijk  GIS systeem uitbouwen (bv door pool, teamcoaches,…). 
- Bestekopmaak + procedure maaien bermen. 
- proces monitoring op terrein uitwerken. 
 
2017: Aanleg weiland watermolen Pede in samenwerking met 
molenaars/Regionaal Landschap en openbare ruimte 
 
 
2017: Restperceel Populierenlaan: inrichting tot deels boszone, deels 
hooiland 
 

 
 

Erosieprojecten 2016 

 
Ism provinciale erosiecoördinator en VLM –bedrijfsplanner 
Contacten met gebruikers en eigenaars van gronden 
 
Alle uitgevoerde projecten vragen jaarlijkse opvolging en beheer: maaien 
grasbufferstroken, aanvullen houthakseldammen, beheer houtkanten,…. 
 
2016 Rodenberg: uitgevoerd project om modderoverlast op 2 pijnpunten te 
stoppen in de Reinaertwijk, door aanleg grasbufferstroken verhoging 



plaatselijke biodiversiteit (dit jaar prachtige veldbloemen), via geleidende dam 
loopt water naar 2 erosiepoelen, nut werd bewezen na zware regenval in 
voorjaar 
 

    
 
2016: Schapenstraat/Bullenbergstraat: uitgevoerd om modderafstroom naar 
Bullenbergstraat, op te lossen:  aanleg dam met afstroom naar erosiepoel 
 

 
 
 
Uit te voeren in 2017  
- Lange Veldstraat (afstroom akker naar Bodegemstraat) 
- Kleinere projecten via raamcontract Provincie: houthakseldammen om 
modderdeeltjes tegen te houden oa Kouterstraat, Moortebeekstraat 
 
Groter project verder  uit te werken in 2017: Beersbrugstraat 
 



 
 
Schade bij meerdere particulieren in woning/tuin, uren opruimwerk door 
gemeentediensten om Beersbrugstraat terug berijdbaar te maken 
 
Contacten met gebruikers om mogelijkheden te onderzoeken: 
grasbufferstroken, aarden dammen, erosiepoelen,….. 
 

Hondenpoepproblematiek 

Ism werkgroep milieuraad, politie, dienst Welzijn & Preventie  

Actie rond hondenpoepproblematiek, informeren &  sensibiliseren, plaatsen 

infoborden ism team,…. 

Stand van zaken: plaatsen borden afgewerkt op 23 plaatsen, nu in december 

evaluatie om vanaf januari 2017 verbaliserend op te treden 

 




